
19

17 JUN 2013

Meio & Mensagem — Você acha que o 
“novo” festival, que reúne pessoas de to-
das as áreas, é melhor do que o “velho”?
Michael Conrad — O Festival de Can-
nes tem crescido em competência e re-

levância desde que eu o conheço. Pelo 
que ele oferece hoje, é uma grande opor-
tunidade para todos no mercado pega-
rem energia, ideias, inspiração, para me-
dir, valorizar, pensar, repensar para po-
der melhorar o trabalho.

M&M – Como foi sua primeira presença 
no evento?

Conrad — Lembro-me bem da primei-
ra vez. Fui para Cannes para aprender 
como fazer grandes comerciais, ao la-
do de 13 jovens criativos. Para econo-
mizar, alugamos um barco velho com 
dois mastros no porto. Durante a sema-
na, fizemos uma lista com o que havia 
de melhor e, no ano seguinte, três des-
se grupo conquistaram Leões de Ouro. 

M&M — Quão importante foi o Festival 
para sua carreira?
Conrad — Cannes me deu espelhos para 
enxergar o estado de nosso mercado. Es-
sa semana mostra, ao mesmo tempo, os 
grandes trabalhos emergindo e os clichês 
sendo eliminados. Em 1986, ainda na Leo 
Burnett, iniciei uma pesquisa para saber 
se publicidade premiada ajudava a vender 
produtos. Entre 80% e 86% das campanhas 
vencedoras ajudaram as marcas a atingir 
e ultrapassar os resultados esperados. O 
resultado consolidado nesses anos todos 
revela marcas que, por serem premiadas, 
tornaram-se ícones, estabelecendo novos 
patamares para suas categorias, como Ikea, 
Levis, H&M, Diesel e Lynx.

M&M— O que te faz querer ir a Cannes no-
vamente a cada ano?
Conrad — Tenho o compromisso, como 
presidente da Berlin School of Creative 
Leadership, de liderar o Programa de Lí-
deres Criativos. Embora o Festival atraia 
gente de todas as áreas, é justamente a co-
municação de marca que torna Cannes 
relevante para essas outras indústrias. A 
educação traz um grande impacto quan-
do localizada no coração do mundo real. 
E Cannes é o mundo real, porque os tra-
balhos e seus criadores estão lá.

Meio & Mensagem — Quão importante é 
o Festival de Cannes para a indústria de 
publicidade?
Donald Gunn — Em termos de pontos 
no Gunn Report é muito importante. Em 
2012, distribuímos dois mil pontos para 
festivais globais, nacionais e regionais, e 
Cannes tinha 307 pontos, ou seja, 15,4%. 
Essa pontuação é quase o dobro da do 
segundo colocado.

M&M — O que mudou em Cannes desde 
sua primeira  participação?
Gunn — Fui pela primeira vez em 1975, 
quando o evento ocorreu em Veneza. 
Muita coisa mudou. O número de pes-
soas que foi àquele Festival era muito 
pequeno, talvez 500 ou 800 pessoas, e 
metade delas era do Reino Unido. Por 
serem britânicas, a maioria preferia fi-
car nos bares. Não havia nenhum clien-
te. Grande parte era de produtoras, e 

não de agências. Agora, Cannes é to-
talmente diferente. É um festival global 
que recebe pessoas do mundo todo, e 
clientes também. Há muitas categorias, 
incluindo até Design, Promo, Branded 
Entertainment, ou seja, tornou-se um 
animal completamente diferente. Eu 
continuo amando Cannes. A diferen-
ça é que se você disser para seus ami-
gos “eu vejo vocês semana que vem em 
Cannes” você não vai vê-los, porque há 
muito mais gente lá.

M&M — Cannes era melhor antes ou agora?
Gunn — Era ótimo no passado, mas eu 
acredito que ele esteja melhor agora. Por-
que, antigamente, era só uma ocasião di-
vertida para algumas pessoas irem. No 
momento é um evento sério para a in-
dústria, onde todos os detalhes são ava-
liados. Está melhor atualmente, eles es-
tão fazendo um trabalho completo.

M&M — O que te deixa tão animado em ir 
para Cannes mais uma vez?

Gunn — Algumas vezes eu penso “mas 
que diabos eu estou fazendo aqui de no-
vo, na minha idade!’” Mas quando che-
go lá, sempre gosto muito. Mas, sim, es-
tou definitivamente animado para ir es-

te ano. Vou fazer uma apresentação para 
a Havas, no Havas Café, sobre as previ-
sões de Cannes.

A p e s a r  d e 
um ser bri-
t â n i c o  e  o 
o u t ro  a l e -

mão, eles têm muito em comum. Do-
nald Gunn, fundador do Gunn Report, 
e Michael Conrad, presidente da Ber-
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Com muitas histórias no Festival, Donald Gunn e 
Michael Conrad ainda são astros na Riviera Francesa
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lin School of Creative Leadership, tive-
ram importantes cargos globais na área 
de criação da Leo Burnett. Conrad foi 
CCO entre 1997 e 2002, e Gunn, diretor 
de recursos criativos entre 1984 e 1998. 
Porém, mais do que isso, eles estão liga-
dos pela importância que possuem para 

a indústria dos festivais e, especialmen-
te, para o Festival de Cannes. 

Gunn lançou, em 1999, estudo anual 
voltado a mostrar as agências e os anun-
ciantes mais premiados. Desde então, o 
transformou em uma das principais refe-
rências de análise sobre a qualidade cria-
tiva da publicidade mundial. Além disso, 
Gunn divulgou inúmeras pesquisas que 
ajudaram a delinear a importância dos 
festivais. Um deles, feito em parceria com 
a britânica Institute of Practitioners in Ad-
vertising trouxe um argumento irrefutável 
para aqueles que ainda duvidavam da for-
ça de um Leão: entre 2003 e 2010, campa-
nhas premiadas tiveram 12 vezes mais efi-
ciência média do que as não premiadas.

Já Conrad tem um papel relevante em 
um momento mais recente do Festival, 
que pretende ampliar as receitas com 
educação. Em 2010, Cannes lançou o Pro-

grama de Líderes de Criação, uma parce-
ria com a Berlin School. O Festival tam-
bém tem as “master classes”, aulas com 
grandes nomes da publicidade, o CMO 
Acelerator, programa para profissionais 
de cliente, e as academias, que começa-
ram em 2003 e que já são seis — incluin-
do a pioneira Roger Hatchuel Academy 
— curso criado pelo ex-dono do Festival 
e que tinha Conrad como decano.

Mais uma vez, Conrad e Gunn estão 
em Cannes, e agora para comemorarem 
a edição de número 60 do evento cuja 
reputação ajudaram a construir. An-
tes de embarcarem, conversaram com 
Meio & Mensagem sobre a importân-
cia do Festival em suas vidas.

Veja mais trechos da entrevista com 
Donald Gunn em http://migre.me/eZxry
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1564, p. 19, 17 jun. 2013.




